
;Or-hI.-geheel genomen verkeren de Oosteuropese.arbeidersstaten (de niet.7. 
europese.laten we hier buiten -beschouting)-  -in een ernstige historiese 

dieAlet karakter-  gaat aannemen van een permanente krisissituatie 
(x4et. in ekonomische maar in algemene zin bedoeld). Na de inzinking van' 
het groeicijfer in de tweede-  helft:van de jaren zestig, is er in 1970 in J 
deSi ovjet Unie weliswaar •een zeker:ekonamisch herstelJingetreden..,.- - nietI_ 
alIten in deindustrie maar ..00k:in.de graansektor var. de landboma
ditneemt. niet weg dat er.geen enkel fundamenteel .probleem is opgel.osteA, 
datJzelfs niet het zicht - geopend-iS.op toekomstige oplossingen 

De landbouw .is nog steeds een achterlijke-  sektor..Noch in_déJS:..U.:: -nOell - 
in enige andere arbeidersstaat -.is het tempo van industrializering en mo-
lernizering van de agrarische produktie van dien aard dat er een hogere.. ! graad van socializering dan de huidige kolchos en andere koOperatieve vor-
m, zelfs in-een wat verdere.toekomstnogelijk-wordt . gemaakt. In de indUs-
the-heeft de Russischeimrokratie nog immer geen kans.gezien om het oude 
stalinistische stadium van etensieve.-industrializering -met.het aksent J:J: 
opkwantitatieve verhoging voorrnmelijk van de •prodluktieHin de zware in-
di.strie. (- ijzer, staal machines, e.a.) . over te gaan op een - intensieve, kwa-
litatieve industrializering,•meargericht op - chetische, - elektronischeen -  • 
dergelijke produkten. De licht industrie, met name,dé-produktie vankOn...-
SliMptiegoederen (van kleding tot en met duurzame huishoUdelijke•artikeltn)_ 
blijft.ernstig achter. 
Tn' de eerste helft van de jaren zestig is het - levenspeiI van---de..RUssiSche. 
Massa wel. :beduidend- gestegen, wat een vcSortgaande politieke passiviteit 
Mede mogelijk maakte-, -maar het .blijft tocht-ernstig-achter -lij_ het Westers 
1,6,pitalistisch peil en ook bi het peil:van deJindUotrieeI meest:ontwikker..._ 
de.arbeiderástaten 	.en Tsjecho:SIowakije).:Dt'ekOnomidche lebera-. J 
lizering.heeft geen problemen - opgelost. 'Ze zijn alleen enigszins verplaatst 
van de sfeer Jder stalinistischehypércentralizatié,-Mttzijn specifieke.•, 
Stagnaties .en-.verspiIling naar die:vande:technokratischeeitwat-gede...-
bentralizeerde zones. 

JV1t het opkomen van brede lagen:vaw:hooggesbhoolde technische- Jsn ekonomi-
Isbhe kaders'in:de leiding van hetgroeiende produktie-apparaat lageia 
Ine de niet altijd even déskundigepoIitiekt:burokratienietkan-misSen 
illOesten steeds grotere koncessies -worden:gedaanaan de technokratischeApt- 
lhoefte aan grotere ekonoMische beslissingsmacht. ensterke materiële prik.4J 
Ikels om zo. gezamenlilkde massa: eronder te kunnen houden. 
i0p deze laatste wijze heeft de burokratie zich kunnen handhaven, in de 
:een land met een veel hoger produktie-:en algemeen ontwikkelingSpeil 
ide levensstandaard was erin î969 al twee maal zo hoog als In de Bovjet 
Unie. En ook dit land met zijnirtschaftstUnderIJ zijn-ane'tegenstrij 
digheden van een,burOkratische arbeidersstaat in aanwezig ie dooronder.-
drukkingsmetodtn voor uitbarsting -Worden behoed. 

1JEn onderdrukking blijkt in de laatste jaren het enige betrouwbare 'middel 
Van de burokratie om zich in:Iaatáte instantie té kunnen handhaven. - 
De restalinizeringslijn van de Brezjnjew-Kosigin-leiding tegenover alle ,- 
vormen van kritiek en oppositie, is de beste graadmeter van de impasse 

j 
 

waarin de arbeidersstaten vekkeren. I 	' Ook al is het niet zo Waarschijnlijk dat zij op zeer korte termijn ten val 
zal kunnen worden gebracht, kan men wel zeggen dat de burokratie, histo-
risch, de grenzen van zijn mogelijkheden heeft bereikt. De destaIlnizatie 
:onder Chrciesjtsjow bleek antiburokratische explosies gaande te maken. De 
:kontradikties van de burokratisch vastgelopen hoger ontwikkelde arbeiders-
staat als Tsjecho Slowakije enenéens. Zo staat de burokratie voor een di-

j lemma. Zij kan alleen pas op de Russische plaats maken, of verder gaan 
op de weg van de zg. socialistische marktekonomie á la joego-Slavië, de 

: weg van de verdere aanpassing aan de omringende kapitalistische wereld en 
I ' de erfenis van het eigen kapitalistisch verleden. 



Deze weg is echter tot op zekere hoogte geblokkeerd voor de Russische bu-
rokratie. Niet zozeer door principiële socialistische bezwaren tegen het 
teciinbkratisch denken van Libermann, Sik enz. Maar meer omdat de verder-
gaand e destalinizatie, decentralizatie e.d.  die dat met zich mee zou bren-
gen. krachten in beweging zou kunnen gaan brengen, die levensgevaarlijk 

voor de autoritaire supercentralistische maehtsstruktuur waarop . de 
gepifivilegieerde positie van de opperste burokratenelites is gebaseerd. 
Ook zonder arbeidersraden zoti. deze weg explosief kunnen werken voor alle 
exteme kontradikties van de burokratisch overgangsmaatschappij, bv. ten 
aanzien van het akute probleem van de onderdrukte minderheden, de kolchos-
boeen, enz. De destalinizatie van Cbroesjtsjow ging de overheersende kon-H 
seriatieve politieke vleugel van deze elites al te ver. Er is dus eigenlijk 
nauwelijks een andere keus dan voortgaan op de brezjnjewistische weg van 
em4tigd-tecIanokratisch verzacht stalinisme, van kleine koncessies aan de 

masa in het individueel-konsurnptieve vink, en van onderdrukking van alle. 
oppi.tis. 	. 	 .. 

Zoinnen de onopgeloste tegenstrijdigheden van de Russische maatschappij
zich 'alleen maar verscherpen tot het moment van de onvermijdelijke uitbar 
stihg, van een herhaling en intensivering van alles wat we tot nog toe ge-
ziehhebben aan antibukokratisch verzet in de Oostenkopese arbeiderssta-
ten,op een gigantische schaal; d.w.z. tot het moment van.de  politieke 
revutie, het breken van de macht der burokratie en het vestigen van de 
protarische demokratie, die het eerst mogelijk zal maken in snel tempo 
de ekonomische ontwikkeling te voeren naar de volledige socialistische 
maatschappij. Praag 1968 maakte voor de zoveelste maal duidelijk, dbt de 
gang daarheen geen vreedzame geleidelijke zal zijn. 
Alles komt ;er nu dus op aan die politieke rëvoiutie voor te bereiden, door 
de oganizatorische koncentratie van alle revolutionair-socialistische 
kr chten en door de ontwikkeling van specifieke programs voor de antiburo-
krtsche strijd Hierin is. de Tsecboslowaakse Revolutionair Socialisti-
cc e Partij al voor gegaaiï; iets wat is bevorderd door de hogere ekourmi-
scle en verdere ontwikkeling vah Tsjeikoslowaakse maatschappij, de grote-,;  
re toegankelijkheid voor revolutionair-marxistische ideeën vanuit het 
westen. 

In de Sovjet Unie liggen de problemen moeilijker. De lange duur van het 
dor de tijd. en door gemanipuleerde nationalistische gevoelens 'geheilig-
de »nationale burokratisch regime - zoals het nationalisme bij de Tsjecho-
Slowaken een progressieve ±'aktor was in de antibubokratische strijd t  Wenkt 
he groot-Rissisch nationalisme könservatief - de depolitisering ei ato- 1 
miering van de massa, het geestelijke kunstmhtie isolement, remmen een 
ontwikkeling in Tsjechoslowaakse richting.De oppositionele stromingen 
zijn nog grotendeels humanitair-demokratisch en liberalizerend georienteerd, 
waoverigens.niet wil zeggen dat zij :pro-kapitalistisch zijn. De meer 
uitgesproken socialistisch denkende groepen uljn nog zwak. 
De .eg naar de Politieke revolutie zal een zeer moeilijke zijn. Daarbij zal 
de1  beïnvloeding vanuit de linkse opposities in de kleinere .arbeiders-
staten een belangrijke rol spelen, terwijl deze os hun beurt weer gestimuleerd 
zien worden door dd groei van de revolutionaire beweging in de West- 
eup'öpese kapitalistische wereld. 	. 

Deze wisselwerkingen zijn van essentiële betekenis. De' sociale revolutië 
in de kapitalistische wereld en de politieke revolutie in de arbeiders-
staten zijn nauw met elkaar verbonden, evenals dat het geval was en is 
met de negatieve wisselwerking tussen de achterlijkheid van deRitsschiscie 
maatschappij en de vijandige misvoradenee druk van de omringende kapita-
lilstische wereld, die leidde tot een extreem burokratisch vervormde over 
ghgsmaatschappij. Een overgangsmaatschappij tussen kapitalisme en socia 
lise, waarin de vooro'nmaatschappij onvermijdelijke spanningen en te";
gstrijdigheden tot een b uit ongéwone funeste hoogte zijn opgevoerd. 



Voor de-verdere diskussie over deze problematiek is het nodig dat een 
aantal elementaire socialistische principes telkens opnieuw benadrukt wor-
den, ge-zien de verwarrende teori&én  over het karakter van de arbeiders-
staten die niet alleen van burgerlijke zijde maar ook in de arbeiders- 

socialistische beweging :naar voren werden en -worden gebracht. We noe-
meu'.:-in.&it verband slechts, de teori&ên omtrent het kupitlistisch karak-
ter van Joegoslavie en de Sowet Unie, de teorie omtrent de mogelijkheid 

.om in ekonomisch nog achterlijker landen snel het kommunisme te bereiken; 
de tese van de onvacinijdelijke en konctruktieve rol van de burokratie in 
de socialistische akkwnulatie; endetechnokratische verheerlijking van de 
'socialistische marktekonomiet. 
In de kapitalistische maatschappij rijpen de krachten voor de toekomstige 
socialistische maatschappij. Dit geschiedt door de vermaatsehappelijking 
van de produktie, een proces dat in het huidige industriele monopoliekapi-
talisme ver voortgeschreden is en dat objektief steeds meer in strijd 
raakt met de partikuliere .toeigening van de meerwaarde; door de massale 
proletarizering, waardoor de overweldigende meerderheid van de bevolking 
als azeidersklasse, door een steeds kleiner en machtiger bourgeoisie 
uitgesloten wordt van enige macht over de produktie, door het feit dat de 
bezits- en niachtsstruktuur van het kapitalisme een steeds grotere rem 
wordt op de werkelijke ontplooing van de enorme produktiekrachten ten dien-
ste van de mens; door het toenemen van de inwendige tegenstrijdigheden van 
de kapitalistische maatschappij die op den duur steeds duidelijker door-
dringen tot het bewustzijn vande werkende massa die zich ondanks vele be-
lemmeringen zich: steeds verder ontwikkelt en steeds beter in staat is de 
hele produktie en distributie zelf direkt te beheren. 

In het huidige hooggeindustrializeerde monopoliekapitalismë zijn de objek-
tieve voorwaarden voor het socialisme allang verruld Rest nog irmier de 
ontwikkeling van de subjektieve faktor, de revolutionaire organizatie van 
het proletariaat, die dit proletariaat leiden moet naar de overname van .de 
nacht (een niet eenvoudige zaakwaar we hier nu niet op in zullen gaan). 
Na de revolutie en de vestiging van de diktatuur van het proletariaat is 
het noodzakelijk dat de voornaamste produktiemiddelen in industrie en 
transport, de bankenï de buitenlandsehandel, de binnenlandse groothandel 
en het grootgrondbezit, worden gesocializeerd, met instelling van arbei-
derszelbeheer, 
Een plan-ekonomie wordt ontwikkeld die het akkumulatieproces regelt, dui-
delijke prioriteiten stelt, een evenwichtige verhouding verzekert in de 
ontwikkeling van de zware industrie (in het algemeen de vervaardiging van 
produktiemiddelen) en van de lichte industrie (produktie vankonsumpiie-
goederen) en gericht is op het zo snel mogelijk doen verdwijaen van de 
schaarste aan:noodzakelijke goederen endiensten. Niet zinvol is de onmid-
dellijke socilizatie van de minder verwaatschppelijke sektoren: de land-
bouw, het anbacht, de detailhandel. Hier zal er nog een tijd sprake zijn 
van warenproduktie en cirkulatie, zolang deze sektoren nog niet, via ko-
operatiefazen zozeer ontwikkeld zijn, •dat zij, liefst met instemming Van de 
betrokkenen, aan socializatie toe zijn. In een groot deel van de agrari-
sche en distributiesektor zal dus het marktbeginsel nog heersen. Ook wat 
de beloning betreft zal er nog geen sprake kunnen zijn van volledige so-
cialistische principes, van gelijkheid, onvermijdelijk zal er nog een tijd 
met materiële prikkels moeten worden gewerkt, zij het binnen bepaalde 
grenzen (ieder naar zijn arbeid?). Het loon zal ook nog in geld betaald 
worden, wat voorlopig nog niet gémist zal kunnen worden als waarde meter 
en in de planboekhouding.  

Deze maatschappij van overgang van kapitalisme naar socialisme is nog een 
klassenmaatschappij (arbeiders, boeren -en nog wat kleine ondernemers en 
handelaren) met vele -kontradikties; en zij zal dat blijven totdat de ont-
wikkeling van de prbduktiekrachten, de industrializatie van de landbouw, 
niet in de laatste plat, de niet proletarische klassen zal hebben doen 
verdwijen en uiteindelijk definitief een eind zal hebben gemaakt aan de 



toesand van relatieve schaarsie 
Voordie tijd zullen er kontradJties blijven bestaan tussen de verschil-
lend klassen met name de arbeiders en te boeren; tudsen de nie-t-kapita-
listcheproduktiewijze en de burgerlijke distributiebeginselen; tussen 
indurie en landbouw; tussen plan en markt; tussen Plan en gediffernti-
eerit materible prikkels; tussen de' ongelijkmatig ontwikkelde delen van 
het iand; tussen nationale en lcflturelemeerderheden.en minderheden-
4 dze tegenstrijdigheden vormen tezamen de objektieve voorwaarde voor 
de mgeltjkheid van de ontwiJkeling van een hurokratie, die op zichzelf 
weer een rem wordt op het zo snel mogelijk bdetken van, een volledige so- 
ciastische klasseloze maa'ts.happij, waar het beginsel van tieder naar 

behóef ten' kan worden ingevoerde 
Het iè dan ook zaak dat van het begin af een maximum aan proletarische de-
mokrtie wordt ingevoerd - sowjes of radenzelbeheer van de prouktie; 
zelfbestuur op kommune-nivo; onafhankelijkheid van alle arbeide:csorganiza-
tie±en opzichte an de staat; recht op vorming van meerdere socialisti-
sch  partijen; vrijheid van kritiek in alle kommanikatiemedia, binnen het 
kactr van de handhaving.van desocialis'tische grondiag der maatschappij; 
enz Dit termaximae noutra.lzering van de tot 'o zekere hoogte onvermijde-
.lijle burokratiseringtendent.ies rond de centrale stahtapparaten van de 
ekadomische politiek en het besbUur.  

Dit' schema is nog nooit in. praktijk gebiacht. 'e subjektieve faktor, revo- 
• lu'tiondire beweging van de arbeidersklasse is te 7Vk geweest om in de 
: ho4on-twi1deelde kapitalistische landen de macht van de bourgeoisie te bre 

kent Of anders gezegd., de greep van de kapitalistische maatschappij op de 
arbiderskiasse en een groot deel van de arbeidersbeweging is tot nog toe 
te root geweedt. De doorbraak heeft alleen plaats gevonden in ekonomisch 
ondrontwikkelde gebieden, waar de kracht en de st,biliiteit van de heer-
sense klasse veel minder groot .wareh. 
Vaniit de revoluties es i'i Rusland. en andere minder ontwakkelde landen zin 
niaawe revolutionaire pejsoektieven geopend ook voor de massa in de ont-
wikelde kaptalistiche 'iere1d Dchter is met de extreme burokra-tiscae de-
gereratieprocessen ii die niet me 1pitalis-tssche gebieden ook weer een 
foridabe-ld rem ontstaan .op .de ,wq-eidrevÖlutie. 	- -. 

De revoluonaire beweging was in 19i7 totaal o-nvoorhereid. t i 	 ten opzichte 
van. de mogelijkheid van.. een geisoleerde scial revolutie in een acater-
injk land. Men kan wellicht zeggen dat de bolsjewiki, op g ox:vnhun.. 
maxistische benadering 'van. de IraatsohappelijKe otwikkelngsfazen, bij 
ee4 sterk veiinoeden 'vau eon. c'ergel4ke kans, besiist niet op een sociaLis-
tisehe revolutie in Ruslard zonen hebben aangestaurd &nderzj was de 
eermaal ingezette aynamiek van ne pe... tanente revolutie niet meer zo een-
voiid3g tot stilstand 'te brengen op een burgerlijb cemokratish uivo, en 
da vooral door de buitengewone zwakte van de Russische oourgeoisie Het 
.ge olg was in eik geval dat de boIeistiehe leiding na de burgeroorlog 
wea gekonfronteerd riet een geruineerde achterlijke en door het kapitalis-
me omsingeld land, een overveldigcnde laagontwikkelde boerenmassa, een 
pr letariaat dat een zeer groot deel van zijn bestè elemen+er  in de strijd 
ha verloren, een nogal autoriL r-çentral.sti'he mach±sknnoentratie bij 
de partij tegeno 	- -er een uitgeutte ass & 
In die omstandigheden werden de !aol  le l kontradikties van de overgangs-
ma tsclappij toi het uiterste toegespitst en ging de burokratizer'ingsten- 
dens extree vormen ao.n±iernen: 	. 
een. buitengewone wanverhoding tussen industrie en landbouw, tussen zware 

2 konsumptiegoederenindütri; scherpe tegenstelling tussen stad en land, 
beider en kobperatieve koichosboer; 'tussen het Planprincipe enerzijds 

e de buitensporige materihle prikkels in het bijzonder voor de burokra-
tische en technokratische elites, gepaard aan het lage levenspeil van de 
arbeiders en boeren anderzijds tussen het -e;socializeerd zijn van de pro-
duktieriddelen en het buroi'atisch (won)beieer eivan, tussen het Planprin-
cipe en de oprukkende mes ktwaren en geldsd'eei die al v66r de Iibermann-
p4riode tot in....de sektdr ..'an de, geccitz'ee'rd' produktiemiddelen was 



doorgedrongen, als korrektief op het burokratischSuperCentraliSti5ch 
wanbeheer; tussen het planbeginsel en dat van de individuele rentabili-
teit per bedrijf; tussen de Groot-Russische meerderheid en overige (onder-
drukte) nationali-teiten, tussen de macht van de aan de top van een buiten-
gewoon sterk in inkomen gedi±'f'erentieerde, gelaagde maatschappij staande 
burokratische bovenlaag met kaste-trekken, en de machteloze massa der 

arbeiders. 

Deze kontradikties hebben in het stalinistisch tijdperk een unieke hoogte 
bereikt en zijn daarna enigszins verzacht, wat mogelijk was door de ver-
hoging.van.het peilvan de.prOduktekrachten na de tweede wereldoorlog. 
Ze zijn echter geenszins op weg om te verdwijnen. De Sowjet Unie is ook 
als overgangsmaatschappij nog ver van het socialisme verwijderde De mis-
vormende druk van de omringende kapitalistische wereld is ook nog immer 
zeer sterk. En dit geldt alles ookin variërende vormen voor alle andere 
arbeidersstaten. 

Het is overigens niet zo, dat de Sowjet-Unie met de nieuwe tliberaleret 
ekonomische politiek zich zonder meer verder van het socialisme:  zou hebben 
verwijderd, dan in het Stalin tijdperk het geval was. In die tijd drong 
de warencirkula-tie, de .marktverhouding ook ver door, buiten dat terrein 
van de distributie dat in elke goed geplande overgangsmaatschappij aan de 
wet van de waarde onderhevig zou zijn Dit geschiedde echter op illigale 
en semi-illegale wijze tot en met tzwarte markt verhoudingen..in 'de sfeer 
der gesocializeerde produktiemiddelen toe 
Op die ,nianiei werden de verschrikkelijke tekortkomingen van het burokra-
tisch-centralistisch plan-beleid georrigeerd  Het nieuwe van de nieuwe 
ekonomische politiek is voor een groot deel. gelegen in de legalizering 
van. die vroegere 'zWartet. . tendenties. Daannee wordt aangetoond dat men 
met . administratieve planmaatregelen de krachten van de wet van de. waarde 
(die samenhangen met de problemen van het nog niet voldoende ontwikkeld 
zijn van bepaalde sektoren van de ekonomie) niet uit de wereld kan helpen 
Evenmin als men door extreme speling te geven aan de warenproduktie en 
cirkulat±e (Joegoslavië) het socialisme sneller naderbij brengt. Zo is 
bv. de socializering van de klëinhandel en een groot deel van het kleine 
boerenbedrijf op Cuba, verbonden met de officiële politiek van verwerping 
van materiële prikkels geen versnelde gang naar het socialisme, maar eer 
een voluntaristische forcering, die de ekonomische verhoudingén ondoor-
zichtig maakt, en bevorderlijk werkt vooronofficiêle werking van de wet 
van de Waarde., en voor buroltra-tizering. 
Het niet willen erkennen dat ekönomisch nog zeer achterlijke gebieden als 
Cuba, grote.delen van de Oosteuropese arbeidersstaten, China, door een 
zeer lange faz.e van overgang van kapitalisme haar socialisme, door een 
zeer moeizaam proces van socialistische . akkumulatie, heen zullen moeten 
gaan, met enorme problemen ten aanzien van de regeling der verhouding 
tussen de gesocializeerde en niet gesocializeerde sektoren van de ekonomie 
werkt alleen maar levensgevaarlijk zelfbedrog 'in de hand. En "ook verster-
king van de burokratizerings-tendenties, die bij de scherpe koiitradikties 
van een achterlijke overgangsmaatschappij, -toch al groot zijn. 

De erkenning van de maatschappelijke en historische werkelijkheid van de 
overgangsmaatschappijen (binnen het kader van.het feit dat een klasse-
loze volledige socialistische maatschappij eerst mogelijk zal zijn als 
de produktiekrachten een nivo hebben bereikt waarop er 1 een overvloed is 
van de wezenlijk noodzakelijke goederen en-diensten op het peil van werke-
lijke behoeften die de massa.zal.hebben),.zal bovendien gepaard moeten 
gaan met inzicht in de faktor: misvormende werking van het omringende 
kapitalisme. Hoewel natuurlijk met de uitbreiding van de wereld der arbei-
dersstaten na 1945, de buitengewoon ongunstige situatie van isolement van 
de eerste periode van Sowjet Rusland..niet meer bestaat, ±s het noödza-
kelijk dat men inziet, dat de ekonomische krachten van het kapitalisme 
op wereldschaal nog steeds groter zijn dan de niet-kapitalistische, met 
de vergaande gevolgen van dien voor de hele maatschappij der arbeiders- 
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em ~e mworo 	 00 voel Mogewill te kannen YICU'tlrp„  
liz ren (voor zover dit kan) zal men dit feit eerst onder ogen moeten 
zier En zullen de telkens opnieuw in nieuwe vormen opduikende illusies 
omtent het 1 socialisme in n land' moeten worden bestreden China bv-
Tets wat eigenlijk niet alleen geldt voor afzonderlike arbederster 

bok -vlo o 'de hele wereld an de'arbeiderssaten in zijn geheel)eze 
werld ohtwikkelt ioh niet auonoom, ook a  zou er ven een eul Lee"e 

natorihIe : ekin'g en afbeideverdéling 	 da1. :  ?t 
ehbitk:hét val 	. 	 . : ï............ 

D 	htwïkkelin 'ai de abeiderbSta-ten is  een eldment in. •e• •totie ng 
vanHe wereldrevolutie. Zij staat in voortdurende wisselwerking L1ee or-
wikdling van de krachten van de wereldrevolutie in de kapitalisiech 
werld. 

estrijding van de biezondere burokratizerings- en andere -ge-,jn.,c die 
ët ontwikkelingsproces van - 'niet an het begin ei aan al hooggndue- 
lizeerd - overgangsmaatschappijen, levensgroot liggen. opgosloteii, 
eze totale wereidsamenaangen kan alleen tot een mxm 	on 	-OT) 

zrd
-

door do kombinatie van: strijd voor de steeds vergaande on.twiJel 
e proletarische demokratie oD ekonomisch er, politiek gebied 'in dc 

arbLdersstaten zelf, en strijd voor de revolutie in de gehefi (eitel. 
de en onderoniwikkelde) kapitalistische wereld. 
Dook een samenloop van vele historische faktoren, is een dergelijk ovcr 
de 

 
in 	linie, in positieve onderlinge wisselwerking voortgaand oprikkeri 

var 'revolutionaire krachten, niet 	l gereai.zeerd, in de faze van het 
stenI van de Sowjet Unie. Integendeel, voor zover er al sprake  

_de  allereerste jaren, heeft de zich al heel snel ontwikkelde Russisçhc hur 
ro1ratie er' een eind aan gemaakt, de hele kommunistisehe wer.eld-hewegin 
we 	onderworpen, en omgevormd van een rvolutionaire. : ktor.pgen de ka- 
pialistische maatschappij en voor de 'eff:.ktiee, behemig•.van, 
bae onderontwikkelde arbeidersstat (in het prille -: 	v5n,Zijr. ee2- 
st overgangsexpernenten), tot gemanipuleerd vnlengstik van' -ssi-
scie buokratisch'e bovenlaag; tot hulpmiddel in haar diplomatieJ ç'1aak' 
sp4l met het imperialisme. Voor zoverre het kapitalisme hijdron,g n d 
mivormingsproces, kan men zeggen dat het zo dok, via de Sowj.t Jiie. do 
eigen maatschappij hielp stabilizeren. 	 ." 	:.. 

Na 1945 heeft in dat kader, de voortgang van de werelevr tie..&.. is-
vodè vorm aangenomen, van de vestiging van nieuwe bt'mokctisce £.rbei-
det'staten, door de Russische burokratie. Daarbij kan, 'bij hot hui.igc 
niiro van de produktiekrachten in landen als Tsjecho Slowakije:  en-de ; DD.i 1  
'(her dan in de Sowjet Unie) van een kunsLuiatige Russische haadhavfl 7 
extreem burokratiche verhoudingen gesproken worden; van een systern:tioch 
tegenhouden van een proletarisch-demokratische doorbraak waarvoor de ob-
jeLieve maatschappelijke voorwaarden reeds ruim zijn vervuld. 

dit alles komt nog de hiermee verbonden faktor, dat het bestaan vmn 
extreem burokratische struktuur in 'de arbeidersstaten door en ö.00: 
tief werkt op de politieke ontwikkeling van, de arbeidersklasse cii n 
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.beidersbeweging in de kapitalistische wereld; zpwel direkt als tndirekt: 
dor het propagandistisch gebruik dat de bourgeoisie, er nog irirnen yaet 

ccce uit haalt voor 'de handhaving van haan ideologische greep op gic;: 
delen van. de 'arbeidersklasse., . 	. 	. 	. 

Zos. de Russische (ende 'gehele) burokraie in de arbeidersstaten out-
saan in de biezonder ongunstige omstandigheden vn de eerste-jaren r. 
1 91.7, bij de-:huidige ontwikkeling van de produktiekrachten aldaar (en 
d4 mogelijkheden die daarmee worden geopend voor een versnetde  gang naar 
ht socialisme), meer dan ooit 'een, gey 	lij'kerem geworden, op dat okc- 
nmische en algemeen maatschappelijke ontwikkelingsproces en op de hele 
o4twikkeling van de wereldrevolutie ook buiten de. arbeidersstaten, die 

sentieel is voor het goede verloop van dat, proces. 



De strijd voor het breken van de macht der buroiratie is dan ook niet Mn 
van de minst belangrijke opgaven van de internationale revblutionare 
beweging. Het is wel een zeer moeilijke opgave. 
Natuurlijk rijpen in het ekonomisch ontwikkelingsproces objektief de 
lmoxten voor de politieke revolutie in de arbeidersstaten. Een zich steeds 
verder ontwikkeinde hooggeschoolde massale arbeidersklasse geleideijk 
overgaand in een brede laag van de technische en overige intelligentsia, 
zal niet eeuwig een primitief-autoritair regime, een repressief wanbeheer 
van de kant van een extreem hoogbetaalde laag van politiek en kultureel 
beperkte burokuaten, tolereren. 
De revolutionaire doorbraak en de instelling van de proletarische demo-
kuatie is echter geen automatisch verlopend proces, maar het gevolg van 
een bewuste ingreep tan de revolutionair georganizeerde antiburokuatische 
arbeiders, studenten en intellektuelen. De voorhoede elementen die dit 
moeten voorbereiden hebben het buitengewoon moeilijk bij de huidige neo-
stalinistische repressie. Van beslissende betekenis is voor hen de sti-
mulerende werking uitgaande van de tastbare ontwikkeling der revolutionaire 
beweging Ir, de aangrenzende kapitalistische wereld en omgekeerd. 

De wereldrevolutie is een ondeelbare zaak. Urgent is dan ook de tötstand-
koming van een revolutionaire Internationale organizatie die er naar 
streeft alle werkelijke revolutionairen te verenigen en leiding te geven 
aan hun strijd, 

G. Barendregt 

Bij ons vorig nummer van de Internationale hebben wij voor onze abonn's een stencil ingesloten 
over de 1 Mei-avond, die wij samen met de PSP ,Revolte en de FJG zouden organiseren. 
De houding van de PSP- noodzaakte ons in dit stencil de gang van zaken mede te delen, mede in 
verband met het verplaatsen van de vergadering naar de Brakke Grond. 
Vrijdag voor de 1 Mei -avond, na het verzenden van de Internationale berichtte Huib Riethof ons, 
dat Revolte en de INternationale alsnog een spreker zouden krijgen. 
Het gewest Amsterdam dat de gang van zaken rond de 1 mei vergadering zouden onderzoeken, 
schreef ons op 29 mei: 

De moeilijkheden rondom de organisatie van de 1 mei viering wordt door het gewestbestuur 
betreurd. 
Door ons zullen maatregelen worden getroffen om herhang van zulk soort moeilijkheden te voor- 
komen. 

Wij beschouwen hierbij dit incident als gesloten. 

Pol.Bureau 


